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OM FORFATTEREN

Gabriella Ullberg Westin er født og
opvokset i Hudiksvall. Hun har studeret
kriminologi på Stockholms Universitet og
arbejdet som kommunikationschef hos et
af Sveriges største teleselskaber. Hun er
nu fuldtidsforfatter og står bag bøgerne
om kriminalinspektør Johan Rokka og
hans kolleger ved Hudiksvalls politi.
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FORRÆDEREN
FEMTE FRITSTÅENDE BIND I DEN ANMELDERROSTE
KRIMISERIE KENDT FOR SIT EROTISKE TOUCH

"Westin skriver så godt, at handlingen forekommer
realistisk – og skræmmende" (Fyens Stiftstidende)
"Man er godt og grufuldt underholdt" (Femina)
"Et godt solidt plot og nogle interessante personer"
(Krimisiden.dk)

Et mord på en rasteplads uden for Hudiksvall bliver
optakten til Johan Rokkas indtil videre vanskeligste og
mest personlige efterforskning.

Der er kun et år til Viktor Berger bliver løsladt fra Hall.
Endelig er et nyt liv med kæresten Mira inden for
rækkevidde. Men alt ramler sammen, da han bliver udsat
for afpresning, og Mira, der intet ved om det hele, ser
målløs til, da han sætter deres fremtid på spil.

Kriminalinspektør Johan Rokka forstår snart, at mordet på
rastepladsen har tilknytning til Stockholms underverden –
den verden, han engang selv lagde bag sig. Rokka bliver
kaldt til hovedstaden for at bistå politiet i efterforskningen,
og det bliver hans hårdeste og indtil nu mest personlige
sag. For denne morder glemmer aldrig en uretfærdighed og
er ikke bange for at tage alle midler i brug for at rydde sine
fjender af vejen. 

Tidligere udkommet i serien Mordene i Hudiksvall:
ENSOMmerfugl, Håndlangeren, Fikseren og Slagteren.

Anmeldere om Slagteren, seneste bind i serien: 

Gabriella deltager i Krimimessen 2022. 
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